
 
Občanské sdružení KoŠ (dále provozovatel)  
adresa Západní 18, Plzeň  
telefon: 603 430 253 email: skolkavetvicka@seznam.cz  
IČO: 63153548 číslo bankovního účtu: 2500621689/2010  
 
a  

 
zákonní zástupci dítěte (dále rodiče)  
jméno matky  
bydliště  
telefon email  
číslo bankovního účtu (ze kterého budou chodit platby):  
jméno otce  
bydliště  
telefon email  
 
zastupující dítě (dále dítě)  
jméno  
datum narození  
zdravotní pojišťovna  
 
uzavírají k datu podpisu provozovatele a zákonného zástupce dítěte  

 
SMLOUVU o péči o dítě v Lesním klubu Větvička  
 
1. Přijetí, převzetí, odevzdání, omluvení a odhlášení dítěte  
 

1.1. Dítě je do Dětské lesního klubu Větvička (dále jen Větvička) přijato ke dni __________.  

1.2. Při ranním příchodu přebírá dítě osoba pověřená provozovatelem za podmínky, že tato osoba vysloví 
souhlas s převzetím dítěte (viz 1.4). Provozovatel nezodpovídá za dítě, které mu nebylo osobně předáno 
rodičem či osobou zmocněnou rodičem.  

1.3. Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem v čase určeném Provozním řádem.  

1.4. Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového 
stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v Dětské lesní školce Větvička.  

1.5. Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič telefonicky na tel. čísla uvedená v provozním řádu do 
7:30 hodin dne, kdy dítě nemůže přijít.  

1.6. Docházka dítěte do Větvičky je automaticky ukončena posledním dnem školního roku před 
zahájením školní docházky dítěte.  

1.7. V případě předčasného odhlášení dítěte je rodič povinen písemně informovat provozovatele 
nejpozději 30 dnů předem. Provozovatel potvrdí písemně přijetí oznámení o odhlášení dítěte. V případě 
nedodržení termínu pro oznámení o předčasném odhlášení bude provozovatel vyžadovat zaplacení 
nákladů na péči o dítě v plné výši. Viz bod 4.2 
 



2. Provoz a program v Dětském lesním klubu Větvička  
 

2.1 Rodiče svým podpisem potvrzují, že se předem seznámili s hygienickým zázemím, ochranným 
zázemím, prostorem pro hru v Dětské lesní školce Větvička a souhlasí s péčí o dítě v těchto podmínkách.  

2.2 Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu v Dětské lesní školce Větvička uvedenou v Provozním 
řádu této školky.  

2.3 Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a dále s účastí dítěte 
na výletech, slavnostech a mimořádných akcích, o kterých jsou předem informováni (bod 3.4).  
 
3. Povinnosti a práva provozovatele  
 

3.1 Provozovatel se zavazuje zajistit plnohodnotnou předškolní péči a vzdělávání v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  

3.2 Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí opatřeními, které jsou upřesněné 
v Pravidlech a zásadách bezpečnosti v Dětském lesním klubu Větvička.  

3.3 Provozovatel informuje rodiče o plánovaných mimořádných akcích, termínech rodičovských schůzek, 
nehodách a úrazech dítěte, změnách v Provozním řádu a dalších dokumentech týkajících se péče o dítě.  
3.4 Provozovatel informuje rodiče dítěte  
a) telefonicky (naléhavé informace týkající se např. zdravotního stavu dítěte, náhlé změny programu)  
b) e-mailem a to každý týden v neděli  
c) při osobní schůzce průvodců dětí nebo koordinátorky školky s rodiči – po vzájemné domluvě  
3.5 Provozovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem smlouvy souhlasí s 
poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem. Provozovatel se zavazuje zajistit způsobilost 
pedagogů a asistentů pedagoga k poskytování první pomoci.  

3.6 Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od oznámení daného důvodu v případě 
že:  

3.6.1 rodiče neuhradí náklady na péči o dítě (viz 4.2).  
3.6.2 Rodiče opakovaně nedodržují organizační podmínky (např. čas přijímání a odevzdávání  
dítěte).  
3.6.3 Rodiče opakovaně nezajišťují dostatečné vybavení dítěte - přes doporučení pedagogů.  
3.6.4. Rodiče se více než dvakrát po sobě neúčastní rodičovských schůzek nebo bez udání důvodu 
nenavštěvují společné akce s rodiči (viz 4.3).  
3.6.5 Nezpůsobilost dítěte k návštěvě v Dětském lesním klubu Větvička.  
 

4. Povinnosti a práva rodičů  
 
4.1 Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a dalších 
omezeních dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích.  
4.2 Rodiče jsou povinni uhradit náklady na péči o dítě ve výši ______________za každý kalendářní měsíc.  
 
Pro školní rok 2015/2016 jsou stanoveny 
náklady na péči o dítě v této výši: 3 - 7 let  

 

5 dní  xx Kč  
4 dny  Xx Kč  
3 dny        Xx Kč 
2 dny             Xx Kč   



sleva pro 2 sourozence: 15%  
sleva pro 3 sourozence: 30%  
 
Náklady na péči o dítě jsou rodiče povinni zaplatit na účet školky (2500621689/2010) nejpozději do 
začátku následujícího kalendářního měsíce. S koordinátorkou školky lze domluvit individuální postup při 
placení.  
 
Docházka a platba za prázdninové měsíce červenec a srpen (tzv. příměstské tábory) bude řešena 
dodatkem ke Smlouvě s rodiči – podle aktuálního zájmu během měsíce června.  
 

4.2 Filozofií lesních mateřských škol a klubů, z níž vychází program a Provozní řád, je propojení života 
rodiny s děním v zařízení péče o dítě. Proto je žádoucí, aby rodiče aktivně spolupracovali se zástupci 
Dětské lesní školky Větvička, účastnili se rodičovských schůzek, slavností, společných výletů, prací na 
pozemku Dětského lesního klubu Větvička apod.  

4.3 Rodiče jsou povinni informovat provozovatele o významných změnách v životě dítěte, které jsou 
podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě (viz 5.2).  
4.4 Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí Základním 
doporučením pro vybavení dítěte v Dětském lesním klubu Větvička. Při nedodržení této povinnosti má 
provozovatel právo nepřijmout dítě do denního programu.  
 
5. Další ustanovení  
5.1 Tato smlouva může být měněna pouze formou dodatků podepsaných oběma stranami.  

5.2 Součástí smlouvy jsou přílohy 1 - 6, které se rodič zavazuje přečíst, případně doplnit (příloha 1, 5 a 6). 
Podpisem smlouvy rodič a provozovatel potvrzuje, že se seznámil, rozumí a souhlasí s jejich obsahem.  
 
Přílohy smlouvy:  
1. Informace o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních  

2. Organizační podmínky Dětského lesního klubu Větvička (Provozní řád)  

3. Pravidla a zásady bezpečnosti v Dětském lesním klubu Větvička  

4. Základní doporučení pro vybavení dítěte v Dětském lesním klubu Větvička  

5. Osoby zmocněné rodičem k vyzvedávání dítěte ze školky  
6. GDPR 
 
……………………………………………………                                  ……………………………………… 
podpis zákonných zástupců přihlašovaného dítěte                    MgA. Veronika Formánková  
 
                                                   předsedkyně občanského sdružení KoŠ 


